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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )25احللقة (

  
  

صــلى -أيهــا اإلخــوة واألخــوات ســالم اهللا علــيكم ورمحتــه وبركاتــه، ومرحًبــا بكــم يف ســرية نبينــا 
  ا األرواح والقلوب. -عز وجل -، هذه السرية العطرة اليت يزكي اهللا -اهللا عليه وسلم
 -صلى اهللا عليـه وسـلم-أصبح الصباح كان  إىل مكة، ملا -صلى اهللا عليه وسلم-عاد النيب 

م، مث أســرَي يب إىل بيــت املقــدس، هــيــا أم هــانئ قــد صــليت العشــاء مع«يف دار أم هــانئ، قــال: 
  ».وُعرَج يب إىل السماء، وحدث وحدث، وسأخرج اآلن إىل أهل مكة ألخربهم

  ربهم، سيكذبونك.اهللا ال خت نشدكأقالت:  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ببثيافتعلقت 
ــــة، وال يصــــدقها إال قــــوي اإلميــــان، فقــــال النــــيب  صــــلى اهللا عليــــه وســــلم: -األمــــر معجــــزة وآي

  ».سأخربهم«
ـــالم-خـــرج  ـــالة والســـة، قـــال:  -عليـــه الص ذهبـــت إىل بيـــت املقـــدس وصـــليت «ُخيـــرب أهـــل مك

إىل كــالم  معتواســت ،باألنبيــاء، وأتــاين جربيــل فعــرض علــي اخلمــر واللــنب، وعــرج يب إىل الســماء
ــة قـال: تعــاَل إىل هنـا وقــص علينــا »جـل وعــال-الـرحيم الــرمحن  حــىت إن أبـا جهــل مجـع أهــل مك ،

  اخلرب.
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يتحــدث؛ أســري يب إىل بيــت املقــدس؛ نعــم أســري بــك  -صــلى اهللا عليــه وســلم-فكــان النــيب 
، -ى اهللا عليــه وســلمصــل -إىل بيــت املقــدس، وُعــرج يب إىل الســماء...، فكــان يســخر مــن النــيب 

  فبسبب هذه احلادثة ارتد بعض املسلمني.
  بكر، قالوا: يا أبا بكر أما علمت ما قال صاحبك؟ أيبذهبوا إىل 

  قال: وماذا قال؟
  قال: إنه يزعم أنه ُأسرَي به إىل بيت املقدس مث ُعرج به إىل السماء.

  قال: هو قاهلا؟
  قالوا: نعم.

  قال: صدق.
  مر.يف ُيصدق هذا األقالوا: كيف تصدقه؟ ك

قال: يـا قـوم، أنـا أصـدقه فيمـا هـو أعظـم مـن ذلـك، أصـدقه يف اخلـرب الـذي يأتيـه مـن السـماء 
-؛ فلــذا ُمســي أبــو بكــر -جــل وعــال-لــيًال وــارًا، أصــدقه يف الــوحي الــذي يــأيت بــه مــن عنــد اهللا 

  الصالة والسالم. عليه أفضل-بالصديق، وهي زيادة يف الصدق لتصديقه لنبينا  -رضي اهللا عنه
  ثبت لنا.اقال أهل مكة: إن كنت صادقًا ف

رأيــت عــريًا لبــين فــالن، وكــان هلــم بعــري قــد نــد فــأخربم عــن مكانــه، ورأيــت عــريًا لقــوٍم «قــال: 
؛ فخرجــوا، فقــالوا: نعــم، نــد علينــا بعــري »آخــرين فشــربُت مــاءهم، وهــم خيرجــون مــن هــذه الثنيــة

  ا عن مكانه.ومسعنا هاتًفا ُخيربن
إنـك مل تـذهب إىل بيـت املقـدس قبـل ذلـك، فصـف  -عليه الصـالة والسـالم-قالوا: يا حممد 
  لنا بيت املقدس.
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ــة إىل بيــت املقــدس فيأخــذ هــذا الســفر يف  ــة إذا أراد الســفر مــن مك كــان الرجــل مــن أهــل مك
   ليلة!ذهب يف -صلى اهللا عليه وسلم-شهر ذهابًا ويف شهٍر إيابًا، النيب 
  قالوا: ِصف لنا بيت املقدس.

أنا أسألكم اآلن، أنتم من أهل هذا احلي، وبعضكم من خارج احلي وحيضـر معنـا الـدورة، لـو 
، ألنـك مل تكـن مركـًزا سـتطيعييل املسـجد بتفاصـيله مـا  فصيردت واحًدا منكم بعد الدورة أن أ

لــيت يف املســجد ال أعرفــه، ألين مل علــى هــذه القضــية، يعــين أنــا اآلن لــو ُأســأل عــن ألــوان الزجــاج ا
  أركز عليه، كذلك األشكال اهلندسية كيف أشكاهلا؛ مل أركز.

ــالم-فجلــى يل جربيــل «صــلى اهللا عليــه وســلم: -قــال النــيب  فأصــبحت أرى بيــت  -عليــه الس
، ومـع هـذا مل يصـدقوا هـذا اخلـرب الـذي »املقدس، فأخذُت أصف هلم وصًفا دقيًقا وهم يتعجبون

  صلى اهللا عليه وسلم.-به نبينا  أتى
مل ينتــِه؛  -صــلى اهللا عليــه وســلم-انتهــت حادثــة اإلســراء واملعــراج، لكــن أثرهــا يف قلــب النــيب 

لكـــن هـــذا التنقـــل مل يكـــن  -جـــل وعـــال-وإمنـــا زادتـــه إميانًـــا وقـــوة ودافًعـــا عظيًمـــا يـــدعوهم إىل اهللا 
أتـى  -عليـه الصـالة والسـالم-النـيب  أن س علىسهًال، كان هناك األعداء الذين يشيعون بني النا

بسحٍر يفرق فيه بني املرء وزوجه، فكان من هذه األخبار أن عمه أبا هلٍب كان يسري خلف النيب 
، ويقــول »قولــوا ال إلــه إال اهللا تفلحــوا، يــا بــين فــالن...«، فــالنيب يقــول: -صــلى اهللا عليــه وســلم-

  تتبعوه إنه كاذب. هلم: ال تتبعوه إنه صابئ، ال
  فُيسأل الناس: َمن هو؟

  فيقولون: عمه.
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 -صــلى اهللا عليــه وســلم-مــن الــذين تــأثروا ــذا األمــر رجــل يُقــال لــه ضــماد، أتــى إىل النــيب 
ــ -صــلى اهللا عليــه وســلم-ليعــاجل النــيب  حر، كأنــه مــن الدعايــة اإلعالميــة الــيت وصــلته أن مــن الس

، قــال: يــا -صــلى اهللا عليــه وســلم-ســاحر، فــأراد أن يُعــاجل النــيب  -وســلمصــلى اهللا عليــه -النــيب 
  حممد، لقد مسعت أنك ساحر، وأردُت أن أرقيك من هذا األمر.

  ».أَوتستمع إيل أوًال؟«صلى اهللا عليه وسلم: -قال 
  قال: نعم.

إن احلمـد «ي، قـال: امسع إىل كـالم النبـوة الـذي عليـه نـور الـوح -عليه الصالة والسالم-قال 
هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اهللا 

  ».فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  قال: َأِعْد؛ فأعادها النيب.

  قال: َأِعْد؛ فأعادها.
  .قال: واهللا إن هذا كالم حق، أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا

يـا سـويد، أال تسـتمع «لـه:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-أتى إىل سويد بن الصامت، فقال النـيب 
  ».مين؟

  قال: يا حممد، إليك عين، لعل الذي معك مثل الذي معي.
  ».وما الذي معك؟«صلى اهللا عليه وسلم: -قال النيب 

  .قال: معي حكمة لقمان
هـا ِحَكـم وحكـم لقمـان فيهـا توحيـد، وفيهـا عبـادة، وفي، مث بدأ ُيسمعه شيًئا من هذه احلكمـة

مـا أحسـن هـذا الكـالم! «، ملـا فـرغ قـال: -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ومعاٍن مجيلة؛ أنصت لـه النـيب 
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صــلى -، هـو اآلن ُجمــَرب علـى أن يُنِصــت؛ فعـرض عليــه النـيب »لكـن الــذي معـي خــري منـه، اســتمع
  على دينه. -لمصلى اهللا عليه وس-القرآن، يُقال أنه أسلم واتبع النيب  -اهللا عليه وسلم

 -رضــي اهللا عنــه وأرضــاه-وــا خنــتم: موقــف الطفيــل بــن عمــرو الدوســي -أيًضــا مــن املواقــف 
، قبـــل أن -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-أتـــى مـــن قبيلـــة دوس وكـــان ســـيًدا معظًمـــا يف قومـــه إىل النـــيب 

ـة وقــالوا: يــا طفيـ ــة، أتـى الطفيــل فــاجتمع لـه ســادة مك ل، لقــد خــرج يـدخل اجتمــع إليـه ســادة مك
فينا رجل منا من أبنائنا، وأتى بسحٍر يُفرق فيه بني املرأة وزوجها، وبـني املـرأة وابنهـا، وبـني الرجـل 

  فإياك أن تستمع إليه. -هو سيد-وعشريته 
 -وهــو القطــن والصــوف الشــديد-يقــول الطفيــل: فــواهللا مــا زالــوا يب حــىت وضــعت الكرســف 

  ه.حىت ال يصل إىل جويف شيء من كالم
عليـه الصـالة -، النـيب -صلى اهللا عليه وسلم-يقول: بينما أنا جالس عند الكعبة وإذا بالنيب 

  كل َمن رآه ُجيمع أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، وأنه صاحب خري وصالح.  -والسالم
فقــال الطفيــل ُحيــدث نفســه: أمــرك عجــب! أنــت شــاعر وتعــرف الشــعر، تعــرف رجــزه وهجــزه، 

ثاءه، وتعرف السحرة وعقدهم، والكهنة وزمزمتهم، ما الذي مينعك أن تستمع مـن هـذا مدحيه ور 
  الرجل؟! إن كان لديه خري قبلته، وإن كان غري ذلك أنكرته.

صــــلى اهللا عليــــه -فـــأزاح الكرســــف، وأزاح معـــه الشــــرك والبـــدع واملعاصــــي، وأقبـــل علــــى النـــيب 
  قال: ما الدين الذي أتيت به؟ -وسلم

دث، يقـول الـراوي: فـَواهللا لقـد ُعـرف إسـالمه قبــل أن حـيت -صـلى اهللا عليـه وسـلم-يب بـدأ النـ
  ُيسلم، ما فرغ النيب من قراءة القرآن حىت قال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا.

  مث قال: يا رسول اهللا، سأذهب إىل قومي ألدعوهم، فادُع اهللا أن جيعل يل آية.
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مــن دوس، فــإذا بنــوٍر عظــيٍم يســطع بــني عينيــه كاملصــباح، يقــول: كالقنــديل؛  وصــل حــىت دنــا
فقــال: اللهــم يف غــري وجهــي، أخشــى أن يقولــوا ُمثلــة، ألنــه تــرك عبــادة األصــنام فــإذا ــذا الضــوء 

  خيرج من بني عينيه؛ فانتقل إىل سوطه.
  تى إليه أبوه فقال: إليك عين، فلسُت منك ولسَت مين.أفدخل إىل بيته، ف

  قال: وما ذاك يا بين؟
  ا على دينه.قال: لقد أسلمت وتابعت حممدً 

  قال: دينك هو ديين؛ فأسلم.
  أتى إىل زوجته، قال: إليِك عين، فلسِت مين ولسُت منِك.

  قالت: وما ذاك؟
  قال: أنا على دين حممد.

  وهو صنم.-قالت: أنا على دينه، ولكن أخشى على أبنائي من ذي الشرى 
  أننا إذا أسلمنا أن يضر الصنم بأبنائنا. تقول: خنشى

  قال: ال عليِك، فأسلمت.
 -صــلى اهللا عليــه وســلم-وبــدأ يــدعو قومــه، لكــنهم كــأم استعصــوا عليــه، فــذهب إىل النــيب 

  قال: يا رسول اهللا، لقد استعصت علي دوٌس فادُع اهللا عليهم.
يديه واستقبل القبلة، وأخذ يدعو؛ فقلنا:  -صلى اهللا عليه وسلم-يقول أبو هريرة: فرفع النيب 

  هلكت دوًسا.
  عليه الصالة والسالم؟-فماذا قال 
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، فعاد »اللهم اهِد دوًسا وائِت م، اللهم اهِد دوًسا وائِت م، اللهم اهِد دوًسا وائِت م«
 -جـــل وعـــال-الطفيـــل بعـــد ذلـــك إىل خيـــرب ومعـــه ســـبعون بيتًـــا مـــن دوس يُعلنـــون الوحدانيـــة هللا 

  صلى اهللا عليه وسلم.-ويؤمنون مبحمد 
كـــان يعبـــد األصـــنام أصـــبح حربًـــا علـــى   إذاً هـــذا الرجـــل  -رضـــي اهللا عنـــه-رو الطفيـــل بـــن عمـــ

ميالدنــا أقــدم  ،يــا ذا الكفــني لســنا مــن عبــادك فقــال: -صــنم-األصــنام، فــذهب إىل ذي الكفــني 
  مث كسره وأحرقه.؛ إين حشوت النار يف فؤادك، من ميالدك
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيب ويف على هـذه املعـاين العظيمـة حـىت تُـ -رضي اهللا عنه- استمر

  فرأى رؤيا عجيبة، ماذا رأى؟
مل يبـَق مـن املبشـرات إال الرؤيـا الصـاحلة يراهـا الرجـل أو «قـال:  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  تُرى له.
ن طـائًرا خيـرج مـن فمـه، وأن امـرأة تدخلـه أن رأسه قد ُحلِـق، وأ -رضي اهللا عنه وأرضاه-رأى 

  يف فرجها، واستيقظ.
  قالوا: ما أولتها؟

قال: أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فهي روحي اليت خترج، وأما املرأة اليت تدخلين فرجها 
  رضي اهللا عنه وأرضاه.-فهي األرض اليت أدفن ا. فقاتل يف اليمامة فُقِتل 

ه املعاين وذه املباين العظيمة، ورىب ابنه عمرو على هذه القيم الكرمية، عاشوا ذه القيم وذ
رضـي اهللا عنـه -ابنه عمرو فقد إحدى يديه يف أحد املعارك، وبينما طعام الغداء يُقدم أمام عمـر 

ىب، فعــزم عليــه فــأتــأخر عــنهم ألنــه اســتحى أن يــروا يــده، قــال عمــر: اقــرتب يــا عمــرو؛  -وأرضــاه
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اهللا مـا فينـا أحـد بعضـه يف  املقطوعـة، فـوَ  كدبيـن آكـل مـن هـذا الطعـام حـىت ختلطـه فقال: واهللا لـ
  اجلنة إال أنت.

هذه املعاين العظيمة بربكة حيام مع القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم-لقد عاش صحابة النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم.-ومع سنة النيب 

مل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ضـت طريـق النـيب كل هذه املواقف، وكل هـذه العقبـات الـيت اعرت 
مـا بلـغ  -عليـه الصـالة والسـالم-متنع أن يؤسس هـذه الدولـة اإلسـالمية العظيمـة، وأن يبلـغ دينـه 

ال متـر الليـايل وال األيـام «يوم أن قـال:  -صلى اهللا عليه وسلم-الليل والنهار، وصدق رسول اهللا 
أدخلــه اهللا اإلســالم بعــز عزيــٍز أو بــذل ذليــل، عــزا يعــز اهللا بــه  حــىت ال يبقــى بيــت وبــر وال مــذر إال

  ».به الكفر وأهله -عز وجل -اإلسالم وأهله، وذال يذل اهللا 
أسأل اهللا رب العرش العظيم أن جيعلنـا وإيـاكم مـن اهلـداة املهتـدين، وكمـا مجعنـا وإيـاكم علـى 

العظيم رب العرش الكرمي أن جيمعنـا علـى حوضـه،  أسأل اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-سرية النيب 
وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئـة ال نظمـأ بعـدها أبـًدا، وصـلى اهللا وسـلم وبـارك علـى نبينـا 

 حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.


